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CONCURSUL DE FOTOGRAFIE "Căciula de Aur 2017" 

Regulament 

 

Tematică 

Temele acceptate la concurs cuprind: fotografie de peisaj (se exclude peisajul citadin), 

detalii de relief (stâncării, copaci, cursuri de apă, cascade), astre şi fenomene meteorologice, 

animale, plante, fotografii macro, imagini de drumeție, ciclism, alpinism sau escaladă, 

imagini din peșteri, amenajări şi construcții specifice peisajului montan (case tradiționale, 

cabane, saivane, stâne), portrete realizate în contextul drumețiilor (alpiniști, drumeți, 

ciobani, săteni) precum şi orice combinații ale acestora.  

Participanți 

Ediția 2017 a concursului este deschisă membrilor Clubului Alpin Floarea de Colț și 

concurenților nominalizați de asociațiile cu profil de turism montan şi alpinism invitate să 

participe la concurs, fotografi amatori. Un concurent este considerat înscris în momentul 

transmiterii şi primirii de către organizatori a setului de imagini proprii alături de numele şi 

detaliile de contact.  

Fotografii 

În cadrul concursului "Căciula de Aur" se apreciază în mod tradițional atât excelența cât și 

consecvența în fotografie, participarea la concurs făcandu-se cu seturi de câte zece imagini. 

Participanţii la concurs vor trimite un singur set de zece imagini având tematica de mai sus. 

Primirea setului de fotografii va fi confirmată printr-un mesaj de răspuns. 

Vor fi acceptate doar fotografii originale, aparţinând persoanelor care le înscriu în concurs. 

Prin înscrierea în concurs, aceştia declară pe proprie răspundere că au toate drepturile 

asupra fotografiilor înscrise. Descoperirea unei fraude aduce după sine descalificarea din 

competiţie.  
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Specificații tehnice 

Fotografiile trimise vor fi în format digital sub formă de fişiere JPG/JPEG cu latura lungă a 

imaginii de minim 1.500 pixeli şi EXIF-ul intact. Dimensiunea fișierului nu va depăși 4 MB.  

Se acceptă imagini prelucrate în limite rezonabile: reîncadrare (crop), contrast, luminozitate, 

acuitate (sharpness), reducerea zgomotului de imagine, corecţie de culoare şi balans de alb, 

modificarea selectivă a expunerii (dodge & burn), filtre graduale. Nu se acceptă imagini 

rezultate din adăugarea sau eliminarea unor elemente semnificative din cadru cu excepția 

petelor nedorite cauzate de un senzor sau obiectiv murdar. Juriul îşi rezervă dreptul de a 

solicita participanţilor imaginea originală în format JPG/JPEG sau RAW (cu EXIF-ul intact) în 

scopul verificării autenticităţii imaginii sau al validării prelucrării acesteia.  

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza înscrierea fotografiilor în concurs care conţin 

semnătură, dată, ramă sau alte însemne grafice. De asemenea, participanţii nu pot trimite 

fotografii care au participat la ediţiile anterioare ale concursului.  

Denumirea fișierelor imagine va include numele concurentului, iniţiala prenumelui şi 

numărul de ordine din setul de zece (ex: PopescuM4.jpg). Trimiterea imaginilor și a detaliilor 

de contact se face prin email la adresa caciuladeaur@yahoo.com 

Jurizare 

Juriul concursului va include fotografi profesioniști şi amatori cu experienţă şi realizări în 

fotografie.  

În vederea jurizării, organizatorii vor transmite imaginile anonimizate membrilor juriului. 

Aceștia vor acorda câte o notă pentru fiecare imagine din set ţinând cont de creativitate şi 

calitate fotografică. Clasamentul concurenților se va stabili pe baza sumei notelor obţinute 

pentru imaginile din set de către toți membrii juriului.  

Decizia juriului asupra câştigătorilor este finală. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a 

respinge orice participant care nu respectă cerinţele regulamentului. 

Premii 

În cadrul concursului se vor acorda următoarele premii: Premiul I ("Căciula de Aur"), Premiul 

II şi Premiul III. 

Urmare a analizei imaginilor juriul poate decide acordarea de premii speciale pentru cele 

mai bune fotografii individuale din seturile participante la concurs în categoria 

alpinism/escaladă, alb-negru, portret, peisaj, macro/close-up, fotografie de noapte, wild-

life.  

Organizatorii pot decide şi acordarea unui premiu pe baza opțiunilor spectatorilor prezenți 

în sală la festivitatea de premiere ("Premiul Publicului"). Stabilirea opţiunilor publicului se va 
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face pe baza completării numărului de concurs al setului de imagini preferat pe un formular 

dedicat distribuit către public înainte de prima prezentare (anonimă) a imaginilor. 

Premiile acordate vor consta în echipament montan, cărți şi alte obiecte precum şi vouchere 

la magazinele de echipament outdoor partenere. 

Festivitate de premiere 

Prezentarea imaginilor şi premierea câștigătorilor vor avea loc în amfiteatrul Ştefan 

Odobleja (sala V107), Universitatea Titu Maiorescu (Calea Văcăreşti 187, Bucureşti) unde au 

loc întâlnirile bilunare ale asociației, în data de 11 decembrie începând cu ora 18. 

Câștigătorii care nu vor putea participa la festivitatea de premiere sunt rugați să desemneze 

un reprezentant care participă la festivitate pentru a ridica premiul. 

După şedința de premiere, numele câștigătorilor și galeria de imagini se vor afişa pe site-ul 

de internet (floareadecolt.com) și pe pagina de facebook (facebook.com/floareadecolt) a 

asociației.  

Calendar 

Ediția 2017 a concursului se desfăşoară în perioada 28 octombrie - 11 decembrie 2017 şi 

cuprinde următoarele etape:  

- 28 octombrie - 18 noiembrie: trimiterea fotografiilor la adresa caciuladeaur@yahoo.com 

- 21 noiembrie - 8 decembrie: perioada de jurizare  

- 11 decembrie: festivitatea de premiere  

Acord de principiu  

Participarea la concurs presupune acceptarea în totalitate a condiţiilor prezentului 

regulament.  

Participarea la concurs presupune acordul implicit al participantului referitor la faptul că 

numele şi fotografiile acestuia vor fi făcute publice şi pot fi folosite în comunicarea online 

privind concursul şi în acţiunile de promovare a Clubului Alpin Floarea de Colț.  

Menţiuni finale  

Regulamentul este publicat pe pagina de internet a Clubului Alpin Floarea de Colt 

(floareadecolt.com). Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa prezentul 

regulament urmând ca modificările să intre în vigoare după anunţul prealabil al acestora pe 

pagina de internet şi pe forum. 


